
 

డిప్యూ టీ సీఎం " K.Narayana swamy " గారి పత్రికా త్రపకటన 

                                                                   అమరావి,  

   Date : 15.11.2021. 

పేదల పక్షపాి మన ముఖ్ూ  మంత్రి 

 

అధికారుల పనితీరు భేష్ :   

➢ ఆపరేషన్ పరివర్ తన లో భాగంగా  SEB  మరియు  Police Department  

వారు అద్బు తంగా  పనిచేసి 2,228  ఎకరాలలో పండిస్తతనన  గంజాయి 

మొకక లను ద్వ ంసం చేశారు. 

➢ గౌర్వ ముఖ్య  మంత్రి వరుయ లు శ్ర ీ  Y.S.  జగనో్మ హన్ రెడి ి గారి 

ఆదేశానుసార్ం October 30 వ తేదీ నుండి త్రపతేయ క త్రరద్ద వహంచి ఆంత్రర 

మరియు ఒరిసాా  బోర్రి్ లోని పరిసరాలలో ఉనన  58  త్రగామాలలో  

ఆపరేషన్ పరివర్ తన్ నిర్వ హంచి 626  కోట్ల రూపాయల విలువ గల 

గంజాయి మొకక లను ద్వ ంసం చేయట్ం జరిగినది. 

➢ మనయ ం లోని కొనిన  త్రగామాలలోని త్రపజలు, అధికారుల కృషి వలన 

పరివర్ తన చంది సవ చ్చ ంద్ముగా 277 ఎకరాలలో పండిస్తతనన  గంజాయి 

మొకక లను వారే సవ యముగా ద్వ ంసం చేశారు.  వారికి నా 

అభినంద్నలు. 

➢ మొశ్తతముగా 2,505 ఎకరాల విస్తతర్ ణములోని  గంజాయి పంట్లను October 

30  నుండి  November 14  వర్కు ద్వ ంసం చేయట్ము జరిగినది. 

➢ ఇపప టివర్కు ఆంత్రర మరియు ఒరిసాా  బోర్రి్ లోని పరిసరాలలో 5  

మండలాలలో  ఉనన  58  త్రగామాలలో ఆపరేషన్ పరివర్ తన్ 

నిర్వ హంచ్ట్ం జరిగినది. 



➢ SEB  మరియు  Police Department  వారు కలిసి 153 Teams  గా ఏర్ప డి 

ఈ ఆపరేషన్ పరివర్ తన లో పాలొ్గనట్ం జరిగినది. 

 

 

 

వాణిజ్ూ  పన్ను ల శాఖ్ సిబ్బ ందికి ధనూ వాదములు :- 

➢   నేను గత 2 సంవతా రాలు  పైగా వాణిజయ  పనున ల శాఖ్ సఫలికృతంగా 

నిర్వ హంచ్టానికి దోహద్పడిన అనిన  శ్సాయియిల లోని వాణిజయ  పనున ల 

శాఖ్ అధికారులంద్రికీ నా రనయ వాద్ములు. వాణిజయ  పనున ల శాఖ్కి 

సంత భవనాలు సమకురెంద్బకు అనిన  జిలాలలోల  శ్సయిలాలను 

సేకరించేంద్బకు కృషి చేశాను. 

➢ కరోన మొద్టి లాక్ డౌన్ మరియు రెండవ లాక్ డౌన్ లో కూడా వాణిజయ  

పనున ల అధికారులు బాగా పనిచేశారు. 

➢  ఆంత్రర త్రపదేశ్ వాణిజయ  పనున ల శాఖ్ గత ఆరి దక సంవతా ర్ములో ద్క్షిణ 

భార్త దేరములో Revenue Collection  లో మొద్టి శ్సాయి నములో 

నిలిచినది. 

➢ వాణిజయ  పర్ముగా ఆంత్రర త్రపదేశ్ రాష్టషరము కంటే ముంద్బనన  తెలంగాణ , 

కరాణట్క , తమిళనాడు రాష్టరరనిన  దాటుకొని మొద్టి శ్సాయి నములో 

నిలిచినది. 

➢ గత ఆరికి సంవతా ర్ంలో భార్తదేరములోనే ఆంత్రరత్రపదేశ్  వాణిజయ  

పనున లశాఖ్  తమ పని తీరు దావ రా 4  వ శ్సాయి నములో నిలిచినది. 

 

 

 

పేదల పక్షపాి మన జ్గనను :-  

➢ గౌర్వ ముఖ్య  మంత్రి వరుయ లు శ్ర ీ  Y.S.  జగనో్మ హన్ రెడి ి గారు 

నవర్త్నన ల పరకములు మరియు ఇతర్ సంక్షేమ పరకాల దావ రా 

వెనుకబడిన వరొాల ఆరి దక సావ వలంబన కోసం నేరుగా 

లబ్దదదారులకు నగద్బ బదిలీ అమలు చేస్తతనాన రు.  



➢ కరోన వలన రాష్టషర త్రపభుతవ  ఆరి దక పురోగాబ్దత్రుదిద మంద్గించినా 

మన  ముఖ్య మంత్రి వరుయ లు పేద్ల పక్షపాి గా నిలిచి ఈ 

సంక్షేమ పరకములు అనిన యు పేద్లకు అందిస్తతనాన రు.  

➢ ఇది సంక్షేమ పరిపాలన పట్ల శ్ర ీ Y.S.  జగనో్మ హన్ రెడి ిగారికి ఉనన  

చిశ్తత శుదిద. 

     

 
                                                                              Sd/- 
 
                                                                      K. NARAYA SWAMY              
                                                             Deputy Chief Minister & Minister for Excise  

                                                                      Govt of A.P 

                                                             
 


